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Nejžádanější profese této doby (hlavně díky pandemii) 
 

- Manažer v potravinářství, pokladní v 
obchodě 

- Pracovník pro zpracování objednávek  

- Vedoucí skladu  

- Prodejce služeb zákazníkům  

- Odborník v oblasti veřejného zdraví, 
zdravotní asistent 

- IT specialista  

- Skladník, řidič, kurýr 

- Učitel na základní škole, pedagogický asistent 

- social media manager, specialista digitálního 
marketingu, podcaster, bloger  

V době pandemie jsou poptávané profese, které před koronavirem nebyly tak žádané, jako 
například vedoucí skladu či social media manageři a podobně. IT specialisti a učitelé jsou žádáni 
stále, je jich totiž nedostatek. Žádané profese se ale stále mění a po skončení pandemie se počet 
zaměstnaných v jednotlivých profesích opět změní. 

 

Nezaměstnanost v uplynulém roce 

OBDOBÍ CELKOVÁ NEZAMĚSTNANOST MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI V % 

10/2021 251 686 3,5 % 

9/2021 262 142 3,6 % 

8/2021 268 000 3,7 % 

7/2021 272 178 3,7 % 

6/2021 274 000 3,9 % 

5/2021 285 822 4,1 % 

4/2021 297 876 4,2 % 

3/2021 306 616 4,3 % 

2/2021 311 463 4,3 % 

1/2021 308 859 4,3 % 

12/2020 291 977 4,0 % 

11/2020 274 526 3,8 % 

10/2020 271 685 3,7 % 

 

Navzdory pandemii se Česká republika stále drží na vrcholu a stále má nejnižší míru 
nezaměstnanosti v celé Evropské unii. Velkou změnu a procentuální výkyvy způsobuje pandemie 
covid, která v následujících měsících ještě značně počty nezaměstnaných změní. 



 

 

Největší počet nezaměstnaných jsou lidé, kteří ze školy byli vyloučeni nebo sami studium ukončili. 

Dále jsou to lidé s dodělanou základní školou a následují lidé, kteří vystudovali střední školu. Podíl 

nezaměstnaných, kteří dosáhli titulu z vyšší odborné školy je velmi nízký. 

  

Nejvíc nezaměstnaných se pohybuje ve věku 30 až 49 roky. Zatímco mladší lidé ubývají, roste 
počet nezaměstnaných ve věku padesáti a výše let. Co se týče pohlaví, tak u žen nezaměstnanost 
díky pandemii vzrostla o desetiny procent, u mužů se stále pohybuje podobně a větší výkyvy 
nejsou v posledním roce zaznamenány.  
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Míra nezaměstnanosti v procentech za posledních 5 let 

 
Nezaměstnanost od roku 2016 úspěšně klesala do příchodu pandemie v roce 2019. V Evropské 

unii se Česká republika řadí na první místo v nejnižší míře nezaměstnanosti.  

 

Předpokládaná míra nezaměstnanosti v budoucím roce 

S příchodem jara se vždy předpokládá, že se zaměstnanost zvýší. S nástupem jara totiž 
přicházejí sezónní práce v zemědělství či ve stavebnictví. Zároveň se projeví nepříznivý dopad 
pandemie na zaměstnanost ve službách či v maloobchodu.  

Celkově se tedy počítá s nárustem nezaměstnanosti s budoucími opatřeními. Klíčovou roli 
hraje proočkovanost a zvládnutí další vlny pandemie. 
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